
ÉRTESÍTŐ JE.
E G Y E D Ü L I  H IV A T A L O S  S Z A K K Ö Z L Ö N Y . — K IA D JA  A Z  IP A R T Á R S U L A T .

10 Z £ b
f l  b u d a p e s t i  s z á l l o d á s o k ,  u e n d é c j l ő s ö k  é s  k o r e s m á r o s o k  i p a r t á r s u l a f á n a k

X V III. év fo ly am . Budapest. 1908. január 31.

Z
— ■

1. szám.

Az „ É r t e s í t ő t "  a társulat tagjai díjfizetés 
nélkül kapják.

WST MEGJELENIK MINDEN HÓ UTOLSÓ NAPJÁN. "Mta
Szerkeszti: Poppel AHl> lés ipartársi dali titkár.

K é z ira to k  a  s e rk e s z tö s é g h e z  k ü ld en d ő k  
B u d ap es t. IV k e rü le t .  F e ren c z  J ó z s e f - r a k p a r t  16. szám .

Hirdetéseket csak ajánlhatónak ismert cégektől fogadunk el. 
H I R D E T É S E K

a társu la tnál: IV. kér., Ferencz József-rakpart 16. szám alatt vétetnek fel. 
1ÍGYSZEBI HIRDETÉS Ál!A :

Egész, o l d a l ........................  lo korona.
Fel oldal 20 „
Negyed oldal . . . .  . 1 2
Nyolcad oldal . . 7 „

Felhívás a vendéglősökhöz!
Az „Értesítő* előbbi szántában közöltük azt a bead

ványt, melyet ipartársulatnnk a kávésok által a vendéglősipar 
rovására elkövetett tömeges iparkihágás tárgyában a székes- 
főváros tanácsához intézett.

Mielőtt e lépésre elhatározta magát, tekintettel volt a 
régi .jó viszonyra, s átiratban arra. kérte a budapesti kávés- 
ipartársulatot, keresne módot a kávésok által felidézett, viszály 
m e g o ld á s á ra

Az igazság kedvéért elismeréssel konstatáljuk, hogy a 
kávésipartársulat készséggel teljesítette kiváltságunkat, midőn 
saját korlátolt hatáskörében, ligyelmeztetéssel akarta a kávé
sokat az elhagyott törvényes útra visszaterelni, de sajnos 
eredmény nélkül, mert a kávésok azóta minden törvényt és 
szabályrendeletet felrúgtak s valósággal deliriumba esve. 
egészen törvényen kívüli állapotba rohantak, hogy tort ülhes
senek a kapzsiságban.

Ipartársulatnnk kénytelen tehát ezen hallatlan eljárással 
szemben kíméletlen eszközökhöz nyúlni, s azt hisszük, minden 
vendéglősnek kötelessége most az ipartársulatot minden erejé
ből támogatni s a váratlanul reánk erőszakolt heves érdek
harcban elszántan segítségére sietni.

Arra nézve, hogy miként teljesítsék e feladatukat a 
vendéglősök, e cikk keretében útbaigazítással szolgálunk.

Ipartársulatunk a székesfőváros tanácsához intézett 
beadványában mindenekelőtt annak a kérdésnek eldöntését 
kérte: kiadható-e a fennálló szabályok alapján, kávéházra 
vendé,glőipar-engedély is ?

Á székesfőváros tanácsa folyó évi január hó 2-án kelt, 
22G225/907.—1. sz. határozatában — melyet lapunk jelen 
számában szintén közzé teszünk — úgy döntötte el a kérdést, 
hogy az 1888. évi G10. kgy. számú szabályrendeletben említett 
iparágak közül ugyanegv üzlethelyiségben két vagy több iparág 
is gyakorolható, de ebben az esetben az illető üzletre a 
szabályrendelet megszorításokat tartalmazó pontjai alkal
mazandók; vagyis: az a kávés, aki vendéglőre is iparen
gedélyt vált, köteles üzletét éjjeli egy órakor zárni.

Vendéglősök! ne sajnáljátok hát az időt, és fáradtságot., 
szigorúan ügyeljetek a következőkre:

1. Meg kell tudni, hogy annak a kávésnak, aki a ven
déglőipart. is gyakorolja, van-e erre külön iparengedélye?

Ha nincs neki külön engedélye, akkor az illetőt azonnal 
jelentsétek be, szóval vagy levélben ipartársulatunknak, hogy 
ellene a székesfővárosi tanács által hozzánk intézett egyenes 
felhívás folytán, iparkihágásért feljelentést tehessünk, mert 
az 1884. évi XV II. t. <♦. (ipartörvényj 158-ik §-a ilyen 
iparkiliágás elkövetéséért 200 koronától GOO koronáig ter
jedő pénzbüntetést, állapit meg.

3 Szerezzetek meggyőződést arról is — ez nagyon 
könnyű dolog hogy az illető kávés nem gyakorolja-e a 
szeszes italok korlátlan kimérését is tiltott módon, vagyis

nyílt edényekben ? mert e cselekmény jövedéki kihágást képez 
s ezl az állami italmércsi jövedékről szóló 1899. évi X X V .t .  c 
3O-ik §-a 200 koronáig terjedhető penzióiule le s s e ! ,  esetleg 
mindennemű kimérési engedély elvonásával sujlja.

4. Ha a kávés vendégloiparra is váltott magának engedélyt , 
akkor arra kell szigorúan ügyelni, hogy üzletét, éjjeli egy 
órakor pontosan zárja-e, mert ellenkező esetben a szabály- 
rendeletbe ütköző kihágást követ el, s annak 27-ik §-a 
alapján a rendőrhatóság által 1<M» koronáig terjedhető pénz
büntetéssel büntet hetö.

5. Rendszeresen össze kell Írni azokat a kávésokat, akik 
vendégloiparra is váltottak engedélyt, mert, a keresetadóról 
szóló 1875. évi XXIX. t. c. a különféle keresetforrásokból 
eredő jövedelmeket, mind megadóztatni rendeli, s gondunk 
lesz rá, hogy az adókivető bizottság a törvényt helyesen alkal
mazza. Azonkívül az elvan kávésnak, aki mindkét ipart foly
tatja, az állami italmérési illeték terhét is kétszeresen kell 
viselnie, mire nézve a kir pénzügy igazgatóság figyelmét annak 
idején fel fogjuk hívni

Az elmondottak eléggé bizonyítják, hogy mindazok ellen, 
akik egy rút, testvérharcban létérdekünkre törtek, bőven 
válogathatunk a törvényes megtorló eszközökben. Félre tehát 
minden balga élőit,élettel, minden vendéglős haladék nélkül 
közölje tapasztalatait ipartársulatunkkal!

Ezúttal a „fogat-fogért"1 elvének kell érvényt szereznünk, 
ha nem akarunk a sok baj között végromlásba jutni.

IKszonans hangok az ip artá rsu la tok  
egyesüléséről.

A vendéglős-körökben általánosan ismert, „Jóbarátok 
társasága'* múlt évben azzal az elhatározással csatlakozott 
ipartársulatunkhoz, hogy a társulat erejét növelje, hatáskörét 
tágítsa. Az ipartársulat által szeretettel fogadott, uj jövevények 
közül mihamar többen helyet kaptak a választmányban is, 
hogy igy alkalmuk legyen közvetlenül meggyőződést szerezni 
arról, mi minden történik ipartársulatunknál a vendéglőipar 
érdekében. Nem csodálkozunk tehát azon, hogy az uj érék, 
látva itt a folytonos és kiterjedt tevékenységet, az áldozat,- 
készséggel párosult önzetlen munkálkodást, őszinte, odaadó 
hívei lettek ipartársulatunknak, s szövetségük hasznos voltát 
tettekkel iparkodtak bizonyítani.

Ilyképpen felújították az eddigelé siker nélkül éleszt
getett egyesülés eszméjét is, s a kezdő lépés megtételére 
sikerült nekik ipartársulatunk vezetőségét megnyerniük. Ipar
társulatunk vezetősége — bár elszomorító tapasztalatai vannak 
ezen a téren — félretéve minden előítéletet, csupán a nagy 
célt: iparunk érdekeit tartva szem előtt, a legjobb szándékkal 
kezdte meg a közeledést. 8 midőn az egyesülés közeli lehe
tőségében, bizonyos jelek után Ítélve, már bízni lehetett 
megint csak föltámadt a rossz indulat, s akna-munkájával 
romba akarja dönteni a helyes alapra épitett, jóreményeket
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Két szaklap háborút visel egymás ellen. Amit az egyik 
ír, az nem tetszik a másiknak De az már hallatlan periidea, 
hogy ami a másiknak nem tetszik, arra egyszerűen ráfogja, 
hogy ipartársulatmik kohójában készült. Ezt a szándékosan 
valótlan állítást határozottan vissza kell utasítanunk, mert 
éppen az a szaklap, amelyik az ipartársulatok egyesülésének 
ilyen tendenciájú cikkekkel akarja útját állni, nagyon is jól 
luxija saját tapasztalataiból, hogy ipartársulatunk a magán
jellegű szaklapokat nem irányítja, nem befolyásolja, s külö
nösen szócsövéül nem használja, hanem saját közleményeinek 
szócsövéül saját szabadalmazott lapját: az ,.Értesítőt" tekinti. 
Minden más szaklap közleményei tudtán kívül látnak nap
világot. Mindenesetre szimpátiával látja a vendéglőipar va
lódi érdekeit szolgáló szaklapokat. Ellenben elitéli és kárhoz
tatja az egyenetlenség fanyar gyümölcsén élősködő újságírást. 
Minden vendéglőstől pedig .joggal elvárhatjuk, hogy megve
téssel utasítják vissza azokat a gyanúsító förmedvényeket, 
melyeket, egyesek iparunk messzeföldön köztiszteletnek ör
vendő vczérférliai ellen bocsátanak világgá

Annyi bizonyos, hogy ha a közeljövőben reánk váró 
nag\ küzdelmekkel szembe akarunk szállni, akkor feltétlenül szer
vezkednünk kell, azt pedig csak úgy érhetjük el, ha, iparlársu- 
lataink egyesülnek. Aki ennek ellensége, az a vendéglőipart 
majdan érő végtelen bajokért viselje a felelősséget.

Válasz az egyesülésre.
A Budapesti Koresmárosok Ipartársulata a kővetkező 

választ küblié ipartársulatunknak az egyesülés kérdésében.
A .Budapesti Szállodások, Vendéglősök és Koresmáro

sok lpartársulata“ tekintetes elnökségének, Budapesten.
A fenálló szakipartársulatok egyesülésére vonatkozólag 

hozzánk intézett becses átiratára van szerencsénk válaszolni, 
hogy az eszméhez elvileg hozzájárulunk, de a kérdést ezidő- 
szerint még nem tartjuk annyira megérettnek, hogy azt, min
den megfelelő előkészület hiányában sikeres megoldásához 
juttathatnánk. Ezzel azonban magát az eszmét nem óhajtjuk 
a napirendről levétetni s addig is, mig az ügy időszerűségére 
nézve megérik, a magunk részéről minden közérdekű szak
beli, tehát iparunkra vonatkozó akcióhoz az egyöntetű eljárást 
és szolidaritást felajánljuk, melynek elfogadásáról a t. elnök
ség nagybecsű értesítését kérjük.

Kelt Budapesten, IDOS. évi január 15-én tartott választ
mányi ülésen.

Hazafias és kartársi üdvözlettel 
.1 Budapesti Koresmárosok Jpartársuluta.

Az i p a r t á r s u l a t  in g y e n e s  h e ly k ö z v e t í tő - i r o d á ja .
Az ipartársulat folyó évi november hó 1-én IVr. 

kér.. Alolnár-íitcza 5. sz. alatt (Telefonszám : 732)
megnyitotta helyközvetítö irodáját!

Az ipartársulat közvetítő irodája munkába helyez:
szakácsol, sülömeslert, konyha-mészárost, konyha- 
háziszolgál. cukrászt, portást, pincemestert, csapóét, 
bérszolgai, háziszolgál, fűtőt. Üzletvezetőt, könyvelőt, 
feliről. Liftest, étszerliszlitól, szobai isztítól, kézi-, 
lésztás-. salálás- és fntóleányt, szakácsnői, gazd- 
asszonyt, felírónőt, szobaasszonyt, takarítónőt, mosó
női. vasalónői, ruhakezelönöt, kávésleányt és edényes- 
leányl, szóval mindenféle szállodai és vendéglői segéd
személyzet munkaközvetítését teljesen díjtalanul 
végzi.

Pincéreket nem közvetít, mert azoknak -  az 
ipartársulattal kötött szerződésük értelmében — saját 
helyközvetítö irodájuk van.

Az iparlársulat helyközvetítö irodájának vezelésél

egy megbízható 
tört* bízta, kivel 
kötött, tehát a

szakemberre: Eger Gyula ügyvezc- 
szigorii feltételek melleit szerződési 

helyközvelítö iroda helyes és kielégílö
nézve garanciákat szerzettvezetésért1

Az iparlársulat helyközvetílö irodájának a köz
vetítésért semmiféle díjazást követelni vagy el
fogadni nem szabad s az iroda ellen esetleg fel
merülő panaszokat közvelleniil az iparlársulalhoz kell 
intézni.

A helyközvetítés szabályos kezelése és kifogás
talan lebonyolítása fölött az iparlársulat kebeléből 
alakított felügyelő-bizottság állandóan őrködik.

A helyközvelítö iroda fenntartása nagy költségbe 
kerül, minélfogva az iroda közvetítését az ipar
társulat t. tagjai közül is csak azok vehetik 
igénybe, akik a költségek viseléséhez megfelelő 
arányban hozzájárulnak.

A hozzájárulási költség úgy állapíttatott meg. 
hogy minden munkaadó, aki az ipartársulat hely
közvetítő irodáját igénybe akarja venni, köteles 
minden alkalm azottja után (pincéreket kivéve) 
évenként 4, azaz négy koronát az ipartársulat 
pénztárába negyedévi részletekben befizetni.

Felkérjük tehát a I. Karlársakat, hogy mindenki, 
aki az ipartársulat helyközvetílö irodáját igénybe 
akarja venni, a kezéhez juttatót! kötelező nyilat
kozatot lelkiismeretesen kitölteni, olvashatóan alá
írni, azután az ipartársulatnak azonnal beküldeni 
szíveskedjék.

Ipartíírsuk iti ügyek.
Jegyzőkönyv, felvétetett, a Budapesti szállodások, vendég

lősök és koresmárosok ipartársulatának 1907. évi december 
hó 21-én. szombaton délután. Gnndel dános elnöklése mellett 
tartott választmányi üléséről

A jelenvoltak névjegyzéke a naplóban foglaltatik.
Távollétöket. igazolták : Csati Gyula, Kovács E. M., 

Pelzmann Ferenc. Nősek Ignác, Elmer Ferenc, Sziits Lajos, 
Bittner Alajos, Elun János, Doktor László, Prindl Nándor. 
Scbnell József választmányi tagok.

Távollétöket nem igazolták: Baar József. Förster 
Komád. Glück Frigyes, Hack István, Jajczay János. Neisiedler 
Géza, Paládi László, Stadler Károly választmányi tagok.

I Elnök megnyitja az ülést., s a jegyzőkönyv hitelesí
tésére felkéri Fiirst. Tivadar és l’iitnoki István urakat.

II. Az 1907. évi november hó 26-iki ülésről felvett 
jegyzőkönyv felolvasás után hitelesíttetik.

III. Elnök a felolvasott jegyzőkönyvben foglalt hatá
rozatok tárgyában bejelenti, hogy: a budapesti kávésipar- 
társulathoz köszönő levél küldetett; a vendéglősök az ,,Érte
sítőben* figyelmeztetve lettek, hogy mindazokat a kávésokat, 
a kik a vendéglő ipar ellen kihágást követnek el. jelentsék 
be az ipartársulatnak Lgyanezen ügyben a székesfőváros 
hatóságához feljelentés tétetett. A korcsmákról szóló régi 
szabályrendelet némely sérelmes rendelkezésének módosítása 
végett a székesfőváros tanácsának előterjesztés tétetett. Az 
I -  III. kér. vendéglősök ipartársulatához, valamint a buda
pesti koresmárosok ipartársulatához is az egyesülés érdeké
ben megfelelő átirat intéztetek. A magyar szakácsok köre a 
választmány határozatairól írásban értesittetett Az iparlársulat 
jubileumi alapítványi segélye, azaz 100 korona a budapesti 
pincéregyletnek az eddigi szokáshoz képest kiadatott.

J  választmány az elnök jelentését helyesléssel veszi 
tudomásul.

IV. Elnök bejelenti, hogy az Első magyar serfőződe 
részvénytársaság 20000 koronás alapítványt lett a menedékház
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alapjanak gyarapítására és bemutatja az alapítók által be
küldött alapító-levelet.

A választmány kitörő éljenzéssel fogadja ezt. a beje* 
lentest es elhatározza, hogy a részvény seríözöde igazgató
ságához megfelelő köszönő levelet kell intézni. Elnök urnák 
pedig és Gliick Frigyes urnák az alapit vány kieszközléseért 
j tigy z ö k ö ny v i 1 eg köszönetét szavaz.

V. A szakiskola felügyelő bizottságának előterjesztését, 
mely szerint egy 1-sőc) osztály felállítása és ezzel kapcsolat
ban a folyó tanévre még 432 korona költségtöbblet enge
délyezése vált szükségessé,

« választmány jóváhagyja s a költséget engedélyezi
VI. A szakiskola felügyelő bizottságának azon bejelen

tését, hogy két felügyelő bizottsági hely megüresedett,
ti választmány tudomásul veszi s a megüresedett, he

lyekre Malosehik Antal és (iliiek Erős urakat egyhangúlag 
megválasztja.

VII Az 1 111. kér. vendéglősök ipartársulatának válasz
iratát, mely szerint az egyesülés kérdését közgyűlésben fogják 
tárgyalni,

a választmány tudomásul veszi.
Vili Eetb Lajos helyközvetitő irodatulajdonos válaszát, 

mel\ szerint az ipartársulat címének a használatát már meg
szüntette,

a választmány tudomásul veszi.
IX. A budapesti újságírók almanachjára vonatkozó fel

hívás tárgyalását
választmány elhalasztja.

X. Előterjesztettek a segélykérvények.
.1 választmány a folyamodók közül Auguszt dánosnak 

10 korona segélyt engedélyez a rendelkezési alapból. J’eso’.dl 
Jakabot és Wirth Ferencnél. ezúttal nem részesíti segélyben

XI. Elnök előadja hogy az italmérési engedélyekkel 
űzött, visszaélések miatt ismét, járt a pénzügyminisztériumban 
és több feltűnő esetet, elmondott az államtitkárnak, aki maga 
is megütközött a hallottakon és megígérte, hogy mielőbb 
intézkedni fog.

Több tárgy nem lévén napirenden, az ülés befejeztetett.
Kmft.

Jegyzőkönyv, felvétetett a Budapesti szállodások, ven
déglősök és korcsmárosok ipartársulatának l'.IOK. évi január 
hó 4-én, szombaton délután, Gundel János elnöklése mellett, 
tartott választmányi üléséről.

A jelenvoltak névjegyzéke a naplóban foglaltatik.
Távollétöket igazolták : Wilburger Károly pénztárnok, 

l’etanovits József, Schnell József. I’rindl Nándor, Kovács E. M., 
Nősek Ignác, Ebner Ferenc választmányi tagok.

Távollétöket nem igazolták : Baar József, Bittner Alajos, 
('suti Gyula, Förster Konrád, Glück Frigyes, Glück Erős, 
llack István, Kamarás Mihály, Mádai Lajos, Miiller Antal, 
Lippert, Lajos, l’aládi László, Pelzmanu Ferenc, Stndler Károly, 

t. Elnök megnyitja az ülést, s a jegyzőkönyv hitelesí
tésére Elun .János és Neisiedler Géza urakat kéri fel.

II. A napirend első pontja a bálügy lévén 
a választmány elhatározza, hogy az idén is kell bált

rendezni, mert az ipart,ársulat kiadásai a szakiskola kibő
vítése és az ingyenes munkaközvetítő iroda megnyitása által 
nagymértékben emelkedtek, minélfogva fedezetről kell gon
doskodni.

Minthogy pedig a budapesti pincéregyesület, ezúttal 
— eddigi szokásától eltérőleg — nem kérte fel az ipartársu
latot, hogy vele közösen rendezzen bált, másrészt meg az 
ipartársulat, jótékonyczélu intézményeinek fentartása a bál 
jövedelmét úgyis felemészti, ennélfogva a bál mint, a buda
pesti szállodások, vendéglősök és korcsmárosok bálja fog 
rendeztetni.

A választmány a bál rendező bizottságának elnökéül 
élénk éljenzés mellett, egyhangúlag l’etanovits Józsefet, vá
lasztja meg, mint ak ié  téren máris kiváló érdemeket szerzett 
magának, továbbá elhatározza, hogy Petánovits Józsefet 

tokintettel arra. hogy jelenleg beteg levélben kéri fel 
az elnökség elfogadására és az előmunkálatok meginditására.

III. Bemutattatott a Magvar Szakácsok Körétől érkezett 
két rendbtdi átirat, melyben egyrészt köszönetét mond az 
ipartársulatnak, a Szakácsok Körével szemben tanúsított jó
indulatáért, másrészt kéri az ipartársulat határozatainak rész
beni foganatosítását.

.1 választmány mind két átiratot, tudomásul veszi s az 
átiratban kifejezett kívánságok teljesítését elhatározza.

IV. Bemutattatott a Budapesti pincéregyesülettől ér
kezett. átirat, melyhez mellékelve van az egyesület által 
1907. év december hó 16-án tartott rendkívüli tisztújító köz- 
gy íilés j egyző könyve.

.1 választmány az átiratot tudomásul veszi, s erről a 
pincéregye silletet levélben értesíti.

V. Elnök javaslatot tesz a menedékház alaptőkéjének 
elhelyezése tárgyában, olyformán, hogy a tőke szétszórt el
helyezésének megváltoztatásával, egy pénzintézetnél: a 
Magyar országos Központi Takarékpénztárnál legyen ö"/t, ka
matoztatás mellett csoportosítva.

zl. választmány az elnök javaslatát helyesléssel fogadja 
és annak keresztülvitelére felhatalmazza.

Yí. A helyközvetitő iroda ügykezelése tárgyában 
a választmány határozatikig kimondja, hogy Eger Gyula

ügyvezető köteles minden hónapban úgy a bevételekről mint, 
a kiadásokról az ipartársulatnak szabályszerű számadást be
terjeszteni

'Főbb tárgy nem lévén napirenden, az ülés befejeztetett.
Kmft.

sági végzésén.
B u d a p e s t  s z é k e s f ő v á r o s  t a n á c s a .  2 6 6 3 2 5  1907. 1. sz. 

Táryy :
Szállodások, Vendéglősök és Korcsmárosok 

és vendéglői iparnak
A Biu 

Ipartársulatának 
egy helyiségben 
ételeknek egves

térvénye, a kávéházi
való gyakorlása ügyében és sült- és főtt 
kávéházakban engedélv nélkül való kiszol

gáltatása tárgyában.
Határozat:

Ezen kérvényben a Budapesti Szállodások, Vendéglősök 
és Korcsmárosok Iparlársulata egyrészről annak elvi megálla
pítását kéri, hogy szabad-e egy és ugyanazon helyiségben 
kávéházi és vendéglős ipart gyakorolni, másrészről panasz 
tárgyává, teszi, hogy egyes kávéházakban a vendéglős ipart 
minden engedély nélkül is gyakorolják az által, hogy stilt- 
es főtt ételeket szolgáltatnak ki. sőt még hirdetik is, hogy a 
közönséget teljes élelmezésben részesítik.

Ennek folytán megállapítja a tanács első sorban azt, 
hogy a kávéházakra érvényben levő 610,888 kgy sz. szabály- 
rendelet 7. §-ának azon rendelkezéséből, mely szerint a ven
déglő-, korcsma-, sorház-, pálinkamérés-, kávéház- és kávé- 
mérés iparok közül két vagy több iparágnak, illetve üzletnek, 
vagy üzletágaknak egy és ugyanazon üzleti helyiségben való 
gyakorlása esetén a szabályrendeletnek a zenéltclésre, zár- 
árt vra, üzleti személyzet re, üzleti árszabály zabra, ételek kiszol- 
yáltatására, dalolás és a törvény á.ltal nem, tiltott játékok mey- 
enyedésére vonatkozó azon intézkedései irányadók, melyek több 
megszorítást, foglalnak magukban, kétségkívül következik, hogy 
a kávéházi és vendéglői iparok egy és ugyanazon helyiségek
ben is gyakorolhatók, ily esetben azonban az egyéb meg
szorítások mellett kétségtelen az is, hogy az ily üzlet éjjeli 
egy órakor bezárandó.

Megállapítja továbbá a tanács, hogy a már idézett, 
szabályrendelet 10. §-ának ó) pontja alapján, mely szerint 
kávéháznak csupán az az üzlet tekintetik, amelyben kávé, 
tea, csokoládé, italmérési engedély tárgyát nem képező 
szeszes italok s az utóbbiakhoz szükséges nedvek, továbbá 
az elősorolt cikkekkel fogyasztatni szokott, sütemények, végre 
gyümölcs, vaj, tojás és egyéb kávéházban szokásos étkek 
mindig kaphatók, a külön vendéglői iparengedély Ível nem 
biró kávéházakban valóságos szakácskészítményeket képező 
sült- és főtt melegételek ki nem szolgáltathatók, mert habár
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a szabályrendeletnek azon kitétele, hogy „egyéb, kávéházban 
szokásos étkek" elég tág meghatározás, a vendéglői meleg- 
ételeknek ezek közé sorozását kizárja az a körülmény, hogy 
az előzőleg érvényben volt 743/884. kgy. sz. szabályrendelet 
a kávéházakban kiszolgáltatható ételek körét oly szűkre szorí
totta, hogy annak alapján a sült és főtt meleg ételek pl. 
borjuszelet. pörkölt stb. a kávéházakban törvényes alapon 
szokásossá nem válhattak. Megerősíti ezt maga a kávésipar- 
társulat választmánya is, midőn f évi november hó 19-én 
389/907. sz. a. kelt körlevélben figyelmezteti tagjait, hogy 
üzleteikben a vendéglői ipar keretébe tartozó meleg ételeket 
ne szolgáltassanak ki.

Felhívja ezele folytán a tanács a Budapesti Szállodások, 
Vendéglősök és Korcsniárosok Iparlársulatál. hogy amennyiben 

tudomásukra jut, hogy vendéglői iparengedélylyel nem biró 
kávés kávéháziéban a vendéglői ipar keretébe tartozó ételt 
kiszolgáltat, ezt az illetékes kér. elöljáróságnál jelentsék fel

Végül utasítja a tanács az összes kér elöljáróságokat, 
hogy a kávésoknak panaszolt eljárását maguk is ellenőrzés 
alá vegyék s egyben arra is ügyeljenek, hogy a vendéglői 
iparcngedélylyel is biró kávésok különösen a zárórára vonat
kozó rendelkezéseket betartsák.

Miről a tan. I. ügyosztálya, az összes kér. elöljáróságok 
és a Budapesti Szállodások, Vendéglősök és Korcsniárosok 
Ipartársulata felzeten értesíttetnek

Kelt Budapesten a székesfőváros tanácsának 1908. évi 
január hó 2. napján tartott üléséből.

Budapest székest ‘óváros V. kerületének elöljárósága.
625 908. szám.

7’u'rr///:
A kereskedelemügyi ni. kir. miniszter 102421 987. VI. 

A. számú Ill-adfoku határozata, mely szerint Cassinó máskép 
Kassinó helyesen Kahsin Adolfot a szállodaipar iizésének 
jogától bizonytalan időre megfosztotta.

I ’égzés:
Ezen Ill-adfoku miniszteri rendelet tudomásul vétetett

— eredetben irattárba tétetni — hivatalos másolatban pedig 
tudomás végett Cassinó máskép Kaszinó helyesen Kahsin 
Adolf képviselőjével dr Eröss Samu ügyvéd úrral (lakik: 
V. kér., Hold-utca 4. sz.) a székesfővárosi m. kir. állam- 
rendőrség főkapitányi hivatalával és V kér. kapitányságával,
— a Szállodások és Vendéglősök stb. Ipartársulatával és az
1 4 . 6—10. kerületi elöljáróságokkal közöltetni— egyúttal
a jogtól való megfosztás a B. iparlajstrom 10 900. tétel alatt 
feljegyeztetni határoztatik.

Minthogy pedig Kahsin Adolf szállodai iparát az 1907. 
évi junius hó 25-én 16315/5. k e. szám alatt kelt végzés 
szerint 1907. évi .június hó 1-én már beszüntette és ipar
engedélyét. visszamutatta : ennélfogva az iparengedély bevo
nása tekintetében intézkedés szüksége már fenn nem forog.

Budapesten, 1908. évi január hó 11 én.
Az I’. kér. elöljáróság.

Másolat. Kereskedelemügyi m. kir. miniszter. 102421/907.
VI. A. Budapest székesfőváros tanácsának. A székesfőváros 
tanácsa részéről 1906. évi november hó 17-én 249953/1906. 
I. sz a. hozott s az 1. fokú iparhatósági véghatározat meg- 
felebbezett részét helybenhagyó másodfokú véghatározatot, mely 
Casino Adolf budapesti lakost a szállodai iparűzésre a köz- 
erkölcsiség és közrendészet szempontjából megbízhatatlannak 
mondotta ki, sőt ezen ipar iizésének jogától bizonytalan időre 
megfosztotta, nevezett részéről a törvényes határidőben be
adott felebbezés következtében feliilbirálat alá vettem. Ennek 
eredményéhez képest az idézett II. fokú iparhatósági vég- 
határozatot a fölhozott indokoknál fogva a belügyminiszter 
úrral egyetértőleg ezennel helybenhagyom, megjegyezvén, 
hogy Casino Adolf a szállodatartás jogától az 1884. évi 
XVII. t -c. 155. §-a alapján fosztatott meg. A folyó évi január 
hó 10-én 3968/907. I. sz. a. kelt jelentésével felterjesztett 
ügyiratokat Casino Adolfnak közvetlenül hozzám beadott kér

vényeivel és azok mellékleteivel együtt megfelelő eljárás 
végett leküldöm. Budapest, 1907 évi december hó 13-án. 
A miniszter helvett: Szterényi s. k államtitkár.

Kcndolet az ipari és kereskedelmi alkalm azottaknak beteg- 
ség és baleset esetére való biztosításáról szóló 1901. évi 
XIX . törvénycikk életbeléptetése tárgyában. Kereskedelem
ügyi m kir. miniszter 577.34 1907. szám. Valamennyi magyar- 

országi t örvényhatóságának.
(Folytatás.)

A közgyűlésnek és az igazgatóságnak az egyenlő kép
viselet elve alapján történt átalakulás után, a pénztárak \ég
leges átszervezéséig, az említett önkormányzati szervek alap- 
szabályszerű hatáskörükben mind azt. a teendőt végzik, melyek 
halasztást nem szenvedhetnek.

Pénztári tisztviselők és orvosok alkalmazása.
A mennyiben a kerületi munkásbiztosito pénztáraknál 

az 1907. évi XIX. t.-cikkből folyó balesetbiztosítási teendők 
ellátására a kezelő személyzet kiegészítése mutatkoznék szük
ségesnek, a pénztárak elnökei s ha az igazgatóság a fenteb
biek szerint átalakult, az igazgatóságok, ideiglenes munkaerők 
alkalmazásáról gondoskodhatnak; az állások végleges szer
vezésére és végleges minőségben való betöltésére azonban 
csak a fentiek szerint, az országos pénztar megalakulása 
után véglegesen átszervezett pénztári önkormányzati szervek 
lesznek a törvény 130 §-a értelmében illetékesek.

Az ideiglenes kezelő tisztviselői állasokra, a törvény 
196 §-a szerint első sorban azok a tisztviselők és szolgák 
alkalmazandók a megelőző egy évi javadalmazasuknak meg
felelő javadalmazással, a kik a törvény áltál feloszlatott 
valamely pénztárnál a törvény életbeléptét megelőzőleg egy 
éven át alkalmazásban voltak, amennyiben ez az alkalmazás 
főfoglalkozásuk volt.

Az orvosi állások ideiglenes betöltésénél szintén azok 
az orvosok részesitendök előnyben, kik a feloszlatott pénz
tárak orvosai voltak. Egyébként a pénztárak és az orvosaik 
közötti viszonyban az eddigi jogszabályok alkalmazandók, 
miután a pénztárak az országos pénztár megalakulása és 
végleges átszervezésük előtt e kérdés rendezésére nem illetéke
sek és a járulékok, illetve ez alapon a bevételek tekintetében 
változatlan, sőt saját, hatáskörükben meg sem változtatható 
viszonyaik a pénztárakat erre képesekké sem teszik.

Az orvoskérdés végleges rendezése, megalakulása után 
az országos munkásbetegsegélyző és balesetbiztosító pénztai 
feladata lesz.

IX.
Az országos iiiiiukásbetegscgélyzö és baleset hizt ásító  pénztár meir- 

alakulása.

Az országos munkásbetegsegélyző és balesetbiztosító 
pénztár megalakítása a 140. §. harmadik bekezdése alapjai) 
összehívandó első közgyűlés hatáskörébe tartozik. Ez első 
közgyűlésen minden egyes kerületi munkásbiztosito pénztár 
és minden, a törvény szerint fennálló vállalati, úgyszintén a 
198. §-ban foglalt utalás szerint minden magánegyesületi 
pénztár, a biztosított tagjaik és azok munkaadóinak szám
arányában megállapítandó számban választandó kiküldöttel, 
kép viseI tetheti magát.

Az országos pénztár közgyűlési kiküldötteit a \ III. pont. 
szerint, egyenlő arányú képviseletre átalakult pénztári köz
gyűlésen a munkaadó, valamint az alkalmazott közgyűlési 
kiküldöttek titkos választási eljárás mellett egyenlő számban 
saját kebelükből választják.

Az e kiküldöttekből alakítandó közgyűlés megállapítja 
a pénztár alapszabályait, megválasztja az alapszabályok szerint 
az önkormányzati szervek és az állami munkásbiztositási 
hivatal választott bírói tagjait, szervezi a szükséges kezelő 
tisztviselői állásokat és azokat betölti, úgyszintén gondoskodik 
mindama szabályzatok megállapításáról, melyek az országos 
pénztár működéséhez és amaz intézkedések megtételéről, 
melyek saját hatáskörében a helyi pénztárak végleges átszer
vezéséhez szükségesek.
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Az országos pénztár első közgyűlésére és egyéb önkor
mányzati szerveibe, úgyszintén a választott, bírói állásokra 
választás útján nyeri első megbízatás érvénye addig tart, a 
míg a helyi pénztárak végleges átalakulása után e pénztárak 
kiküldötteiket, az országos pénztárba az országos pénztár 
alapszabályaiban meghatározott időre véglegesen meg nem 
választják, s a inig az ekként megalakított közgyűlés az 
önkormányzati szervek és választott bíráknak az alapszabá ly- 
szerű időtartamra való megválasztásáról nem gondoskodik.

A törvény 104. §-a szerint az országos pénztár első 
közgyűlésének megalakítása és összehívása iránt az állami 
munkásbiztositási hivatal intézkedik. E felhatalmazás alapján 
az egyes pénztárak által az országos pénztárba választandó 
közgyűlési kiküldöttek számát a helyi pénztárak folyó évi 
augusztus hó 15-én biztosított, tagjainak és azok munkaadói
nak számarányában, az állami munkásbiztositási hivatal fogja 
megállapítani és a pénztárakkal közölni.

Hogy a választandó kiküldöttek száma aránylagosan 
megállapítható legyen, a kerületi munkásbiztositó pénztárak, 
vállalati és magánegyesületi pénztárak, biztosított tagjaikról és 
azok munkaadóiról a folyó évi augusztus hó 15-iki létszám 
szerint kimutatást készíteni és azt az állami munkásbiztositási 
hivatalnak legkésőbb folyó évi augusztus hó végéig felter
jeszteni tartoznak. 11a valamely pénztár e kimutatást a kitűzött 
határidőig felterjeszteni elmulasztja, az országos pénztár első 
közgyűlésében való képviseltetés jogától elesik.

Tekintettel arra. hogy a helyi pénztárak a Vili. pont 
szerint egyenlő arányú képviseletre átalakult első közgyűlése 
a fentiek szerint az országos pénztár közgyűlésébe kiküldöt
teket választ, ez a közgyűlés addig nem tartható meg, a inig 
a választandó kiküldöttek számát az állami munkásbiztositási 
hivatal meg nem állapítja. E szabály alól csak indokolt szük
ség esetében és csak akkor van kivételnek helye, ha az 
állami munkásbiztositási hivatal az első közgyűlésnek előbb 
való megtartására engedélyt ad. mely esetben az illető helyi 
pénztár az országos pénztár közgyűlési kiküldötteinek meg
választása végett, újaid) közgyűlést lesz köteles tartani.

Az országos munkásbetegsegélyző és balesetbiztosító 
pénztár részére szükséges első helyiségről az állami munkás
biztositási hivatal gondoskodik.

X.
A (eloszlatott pénztárak felszám olása.

Az 1907. évi XIX. t.-czikk az 1891. évi XIV. t.-czikk 
alapján létesült és működött következő pénztárakat oszlatta 
fel életbeléptének napjával, vagyis folyó évi július hó l-jével : 
a) az összes ipartestületi betegsegélyzö pénztárakat (196. §.); 
/>) azokat a gyári és vállalati betegsegélyzö pénztárakat, 
melyeknek legalább háromszáz biztosításra kötelezett alkal
mazott tagjuk nincs (138. §.), a mennyiben azokat az állami 
munkásbiztositási hivatal, a kerületi munkásbiztositási pénztár, 
előterjesztése alapján, a vállalati pénztár fenntartására a tör
vény 139. §-a alapján nem kötelezi: c) azokat a magán- 
egyesületi betegsegélyzö pénztárakat, melyek az 1907. évi 
XIX. t -czikk életbeléptét megelőzőleg legalább egy év óta 
nem állanak fenn és legutolsó évi tagsági létszámuk a nyolcz- 
százat meg nem haladta.

Mindezek a pénztárak folyó évi július hó l-jével meg
szűntek a biztosítás szervei lenni, az ezeknél biztosított, alkal
mazottak tehát az illető pénztár tagsági nyilvántartásainak 
áttételével, folyó évi július hó 1-től kezdődő hatálylyal, az 
illetékes kerületi munkásbiztositó pénztárhoz jelentendők át

Az ekként, feloszlatott, pénztáraknak folyó évi június hó 
30-ával való állapot szerinti vagyonfelszámolását a? illető 
pénztárak felett az 1891. évi XIV. t.-cikk alapján felügyele
tet gyakorolt elsőfokú iparhatóság, a kerületi munkásbiztosító 
pénztár kiküldötteivel és természetesen a feloszlott pénztár 
képviselőinek közreműködése mellett haladéktalanul foganato
sítani tartozik. E felszámolásnál, a zárszámadás és a vagyon
mérleg elkészítése után, a pénztár vagyoni állagáról és tarto
zásairól pontos vagyonleltár veendő fel. amelyben a pénztár 
ingó és ingatlan vagyona, a nem és érték feltüntetésével, a

tartalékalap, a járulékhátralékok és egyéb követelések címek 
szerint, úgyszintén az összes tartozások, szintén nem és összeg 
szerint részletesen felsorolandók.

Az iparhatóság vezetése alatt alakult felszámoló bizott
ság a felvett vagyonleltár alapján intézkedik az összes ese
dékeskövetelések okmányéban való kiegyenlítése iránt. Ennek 
megtörténte után a fenmaradő vagyoni és az azt terhelő, de 
nem esedékes tartozásokat, ideszámítva a pénztár megszűnése 
előtt kezelés alá került és kezelés alatt álló beteg tagok 
segélyezési igényeit is, pontos kimutatásba foglalja és úgy a 
zárszámadást, vagyonmérleget és vagyonleltárt, mint a követe
lések kiegyenlítése után fenmaradt vagyonról és még kielégí
tésre váró követelésekről szóló külön kimutatást, a felszámo
lási művelet jóváhagyása céljából, az állami munkásbiztositási 
hivatalhoz felterjeszti.

A pénztár fenmaradt vagyona, ha azt még követelések 
terhelik, iparhatósági őrizetbe veendő és a felszámoló bizott
ság e vagyonból intézkedik esetről esetre az esedékes köve
telések kiegyenlítése iránt A kezelés alatt álló betegpénztári 
tagok segélyezési igényeinek a vagyontömeg terhére való ki- 
egyenlítése iránt a kerületi munkásbiztositó pénztár intézkedik.

A felszámoló bizottság addig működik,míg a feloszlottpénz
tár vagyonát terhelő tartozások mind ki nem ogyenlittettek.

Ha a felszámolás befejeztetett s illetve a pénztárt ter
helő tartozások kiegyenlíttettek, a felszámoló bizottság a fel
oszlott pénztár vagyonát a kerületi munkásbiztosító pénztár
nak adja át. Ez átadásról két, példányban leltár készítendő, 
melyen az átadás és átvétel a felszámoló bizottság és a 
kerületi munkásbiztosító pénztár által igazolandó. A leltár 
egyik példánya a kerületi munkásbiztosító pénztárnak adandó 
át, a másik példány az állami munkásbiztositási hivatalhoz 
terjesztendő fel.

A felszámolási eljárásból eredő és az állami munkás
biztositási hivatal által jóváhagyott költségek az illető felosz
latott pénztár vagyonát terhelik.

A felszámolás megkezdésével egyidejűleg az eljáró ipar
hatóság, a feloszlott pénztár igazgatósága útján vagy közvet
lenül, a pénztár közgyűlését, amennyiben az eddig meg nem 
tartatott volna, a feloszlatás tárgyában rövid idő alatt össze
hívni tartozik. E közgyűlés feladata, a folyó évi június hó 
30-ig készítendő zárszámadás és mérleg alapján határozni a 
pénztár igazgatóságának és felügyelő-bizottságának adandó 
felmentés tárgyában, továbbá abban a kérdésben, hogy a 
fenmaradt vagyont a törvény 196. §. harmadik bekezdése 
alapján kivánja-e valamely helyi munkásbiztositási czélra 
fordítani. fo ly ta tá sa  következik.

Különfélék.
Ünnep. Eolyó hó 1 1-én, kedves, családias jellegű ünnepe 

volt ipartársulatunknak Csendben, zajtalanul, küldöttség 
jelent, meg ipartársulatunk egyik érdemdús, becézett vezér- 
férfiánál: Gliick Frigyesnél, hogy őt, születése ötvenedik év
fordulóján szívből üdvözölje. Gumiéi János ipartársulati elnök 
megható őszinteséggel tolmácsolta az ünnepeltnek úgy a 
maga mint kartársai szeretetét és ragaszkodását, kérvén őt, 
hogy ezentúl is szentelje sikerekben gazdag tevékenységét 
iparunknak. Az országos nyugdíjegyesület, nevében Bokros 
Károly elnök hasonló szellemben köszöntötte az ünnepeltet. 
Gliick Frigyes mély meghatottsággal mondott köszönetét, a 
meglepetésszerii ovációért, kijelentvén, hogy a szeretet ezen 
megnyilatkozásából uj erőt merít, a további köztevékenységre. 
Kívánjuk is igaz szívből: engedje a Mindenható, hogy iparunk 
érdekében még vagy ötven évig vezérszereplő lehessen !

A „Jólmrátok társasága*’ a közeljövőben alábbi sor
rendben tartja társasösszejöveteleit:

Február 5-én Szíifs és Italika vendélőgjében, Deák-tér. 
„ 12-én Sclmell József vendéglőjében, IX. kér.,

Bokréta-utca 20. szám.
Február 19-én liofler Frigyes vendéglőjében, Öröm- 

völgy-utca 36. sz.
Február 26-án Paládi László vendéglőjében, Szondy- 

és Ötvös-utca sarok.
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Ne hagyja magát reklám vizzel félrevezetni, ha
nem tartson az üzletében valódi ..Ilona" ártézi 
savanyuvizet. Egy és félliter ára 12 fillér. 1  j\/[ ATTON1 GYÓGY- ES V1ZGYOGY INTÉZETE e i

l e i ; ; .

y Legyen mindennapi italod.

e i

i
E J
E
E
E
E1

GIESSHÜBLER-PUCHSTEIN
K arlsb ad  m ellett.

A MATTONI-féle giessliiibler savanyuviz eredési helye.
P neum atikus- és belélegző-kurák.

Mell- és idegbetegek, üdülők, rheumatikusok 
stb. szamara.

E JE
E l
E l
E
E lt i
I®

legjobb asztali- és üdítő ital,
•Kitűnő hatásúnak bizonyult köhögésnél, 
gáyaüajoiuiél, gyomor- és bttiyaftbn- 

rutnál.

Jkttoui Henrik, MM ét

w .

Rendelési czim: budapesti vendég
lősök szikviz és pezsgőitalok gyár részv -társ., a 
városligeti artézi kút bérlői. VII., Egressy-ut 20/c

W '

Telefon 50—72. Telefon 50—72.

oCr.

eu

CÁZr\*\

w

^e>
^':-í

<~'u
T*"

w

T R A N S Y L V A N I A  S E C
LOUIS FRANCOIS & CO.

császári és királyi udvari szállítókB udafok. Füiöp Szász Coburg Góthai Herceg’ Ü Fensége B udafok 
szállítói.

•W/ stf w sflwsö stf $&♦'’ x» 3 íö s*3 •♦£ sv fó&s# rö sSí̂ ft 
■5fr 15 elsőrendű kitüntetés sk

VÉDJEGY.

I

?r>

sfesgi
z*y-»

V>

VÁ-»

yv->

zT*
f B

FŐRAKTÁR:

BORHEGYI FERENC
Budapest. V., Gizella-tér I.

Sürgönyeim : FRANCOIS BUDAFOK.

❖  Hors Coneours

VEZÉRKÉPVISELÖK :

RÜDA és BLOCHMANN
Budapest, V., Akadémia-utca 16.

Telefon BUDAFOK 15. szám.

Miiller K. (ezelőtt Miinstor K.) könyvnyomda nyomása, Budapest, II.. Főherceg Albroeht-ut 3. sz.



1. szám Állandó melléklet a „Bpesti Szállodások, Vendéulösök és Korcsmárosok Ipartársiiluttt Ertesítöjé^-hez.__ 9^

f i  „^ Iagyar Szakácsok Köre"

ÉRTESÍTŐ JE
A KÖR EG Y ED Ü LI HIVATALOS KÖZLÖNYE.

A Budapesti Szállodások, Vendéglősök 
és Korcsmárosok Ipartestü leté liez.

..Értesítőnk" első számának első sorai a 1. Tár
sulatot illessék.

Tolmácsolják ez egyszerű szavak őszintén érzett 
hálánkat azért a jóságukért, hogy nemeslelkü áldozat- 
készségükkel hathatósan elősegítették tiszta törekvé
sünket, eszközt adva kezeinkbe, melylyel a szakácsok 
jól felfogott érdekeit: a munkaadókkal való együttes 
működést előmozdíthassuk és istápolhassuk.

Hálánkhoz azt az Ígéretünket csatoljuk, hogy 
mindenkor iparkodni fogunk méltók lenni támogatá
sukra.

Isten áldása kisérje az Ipartársulat működését!
A Magyar Szakácsok Köre.

Beköszöntő.
Kedves Tagtársak!

mel bocsátjuk útra és juttatjuk hozzátok ezt a szerény 
kis palántát, amelyet gondos kezek a sok elvetett jó mag 
egyikéből életre hoztak. Az érdem első sorban a Budapesti 
Szállodások, Vendéglősök és Korcsmárosok Ipartársulatáé, 
amely az előállitási költségeket nagylelkűen magára vállalta, 
másod sorban körünk fáradhatlan buzgóságu elnökéé: Palkovics 
Edéé, aki rövid két esztendős elnöksége alatt körünket abba 
a helyzetbe juttatta, hogy megteremthesse a módot, amelynek 
révén körünk vezetősége minden egyes tagtársunkkal állandó 
szellemi összeköttetésbe léphessen és ekként a kör működését, 
hathatóssá, erkölcsi erejét nyomatékosabbá tehesse.

Oly szeretettel bocsátjuk ut.uak Hozzátok számottevösé- 
giink ezen bizonyítékát, mint, amily szeretettel nézi; gonddal 
vigyázza és odaadással támogatja a szülő első lépéseit új
szülöttének.

Fogadjátok ilyen érzéssel, óvjátok és támogassátok az 
összetartás erejével, hogy minél előbb nagygyá nöjjön, izmossá 
váljék és a saját lábán járjon.

Úgy legyen!
A Magyar Szakácsok Körének választmánya.

A M agyarországi Szakácsok 
Szövetsége.*)

I. (Beküldetett.)

A Magyar Szakácsok Köre élénk figyelemmel 
kisérte a közelmúltban megindult társadalmi moz
galmakat és nem hallgatva siket fülekkel a rohanó

*) Körünk egyik előkelő barátja tisztelt meg bennünket ezzel a 
«ikk6l, melyet érdekessége és megszívlelendő volta m iatt sietünk közre
adni, bár helyszűke miatt csak folytatásokban.

idők szavát: ezekből leszűrte magának azt a tanul
ságot, hogy, ha jogcímet akar szerezni a létjogosult
sághoz, eddigi, zárt körű működését a meglevő szűk 
határokon túl kell terjeszteni.

Helyesen cselekszik tehát a kör, ha mindazokat, 
akiknek érdekeit védeni akarja és hivatásánál fogva 
védeni köteles, csoportba vonja, lömöriti; mert min
denkoron a szoros összetartásban volt. és van az erő.

Úgy tudom, hogy a Kör vezetőségének az a 
szándéka, hogy a Magyarországban működő összes 
szakácsokat kötelékébe vonja s így alakítsa meg a 
Szövetséget.

Az eszme jó, meg is valósítható, sót, ismerve a 
nemes célt, amelyet a Szövetség megalakításával a 
Kör elérni kivan és tekintve a nagy előnyökéi, 
amelyek ebből a Szövetségből a testületre, az egyes 
tagokra, továbbá azokra nézve, akik a szakács- 
sággal érdekközösségben vannak, származnak: maga 
a szövetség, de meg a megalakítás mozgalma is 
széleskörű támogatásra és érdeklődésre tarthat szá
mot azok részéről, ak ik .......... nem szakácsok] de
igaz rokonszenvvel viseltetnek ezek irányában, 
mint e sorok Írója is.

Nem állok oly messze a szakácsoktól, hogy 
viszonyaikra és maguktartására nézve ne tudnék 
helyes fogalmat alkotni.

Ezért hangsúlyozom, hogy a nem szakáesok ki
váló érdeklődésére tarthat számot a fent vázolt moz
galom. Mert a s z a k á c s o k .

Művészek nemcsak az ételek készítési módjának 
kifundálásában, hanem művészek azoknak a külön
böző, készakarva előráncigált okok feltalálásában is, 
amelyeket mentségül hoznak fel a saját sorsukkal 
való nem törödömség, a köztük élő széthúzás, a sok 
magánérdek -— összeütközés igazolására.

Ök — legalább nagy részük — a széthúzás 
emberei, a szélsőségek prófétái.

Vagy absolute uem törődnek semmivel, csak a 
saját jó maguk minél kényelmesebb megélhetésével 
— ebben külenben a messzemenő önzés jól felfogott 
értelmében igazuk van; de csak ebből a szempontból,— 
vagy átcsapva a másik szélsőségbe: nagyon is törőd
nek, annyira, hogy képesek lennének fejükkel falakat 
döngetni, anélkül, hogy megfontolnák, hogy a két 
ütköző fél közül a koponya viseli az egyenlőtlen harc 
hátrányát, no meg . . . .  a gyomor.

A szakácsok — már amennyire én ismerem 
őket, csekély kivétellel, — sajnos -— nem ismerik, 
nem kultiválják a testületi szellemet. Jó részük a 
nyílt vagy a titkos konkurrentia felesküdött híve; és 
ezért egy táborba hozni ily egyéneket, egységes akarat 
alá hajtani: nehéz feladat; de nem lehetetlen.
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Utóvégre talán mégis utat talál — intelligen- 
tiájuk révén — szivükhöz, elméjükhöz a jobb meg
fontolás, a közös érdek közös megvédésének ereje.

A testületi szellem, az összetartás teremtő lényege 
az egyéni érdeknek, akaratnak a közérdek, a köz
jóiét. megteremtésére irányuló szabványainak aláveté
sében rejlik; azért jelmondata: „egy mindnyájáért, 
mindnyája egyért,?-'

Hanem persze ez a „közérdek “ mindenki fel
fogása, lelkülete szerint különböző képpen logódik fel.

A). pd.a közérdeket úgy értelmezi, hogy maradjon 
minden a régiben (mert ő megingathatlan jó helyzet
ben van most), B) pedig úgy, hogy radikálisan, erő
szakkal is változtatni kell a helyzeten (mert vélet
lenül hely nélkül léven, nyomasztó viszonyok között 
él). A C) nem tudja melyikhez szítson. Mindegyik 
helyzetet próbálta, gondolkodására higgadtabb, mint B),
de izgékonyabb mint A).

A helyes ut nem az J.) okoskodása, mert ez
visszamaradottságot s később nagy zökkenést okoz, 
sem a B-é, amely indokolatlanul is a pusztításra és 
az ebből folyó nyomorra vezet, hanem a közép út, 
amelynek helyes útmutatás mellett a C.) k hívei lesz
nek. Már pedig aligha csalódom, ha. ezeket hiszem 
többségnek és a légerősebb anyagnak, mert higgadt 
gondolkodásukkal némikép lehütőleg hathatnak a túl 
tüzes elemekre, izgékonvabb lelkületűkkel pedig moz
gásra késztetik a maradiakat.

Lassan bár, de biztosan ezek érik el a célt.
(Folytatjuk?

Tudnivalók.
— Körhelyiségünk. Tudatjuk a t. Tagtársakkal, hogy körünk 

hivatalos helyisége Budapesten, IV. kér., Hajó-utca 5. sz. 
házban van. Itt tartjuk minden keddi köznapon délután választ
mányi üléseinket.

*
— Összejöveteleink. Körünk tagjai összejöveteleiket a Buda- 

pe t, IV., Hajó-utca 5. sz. alatti „Szerb kávéháziban (Márk 
Károly tagtárs tulajdona) rendelkezésünkre bocsátott külön 
helyiségben tartják, amely helyiséget minden nap használhat
ják tagjaink. Könyvek és szaklapok a tagtársak rendelkezé
sére állanak. *

— Urasági. szakácsok elhelyezése.. Urasági szakácstag- 
jainknak körünk irodája díjtalanul közvetít üresedésben levő 
ily szakmabeli állásokat, ha e véget' a jelen Értesítőben 
közölt, szabályzat, figyelemmel tartásával, körünk elnökségéhez 
(Budapest, IV., Angol Királynő szálloda) fordulnak.

— Szállodai-, vendéglői-, éttermi szakácsok munkába helyezése.
Körünk szállodai, vendéglői és éttermi állásnélküli szakács
tagjai részére a Budapesti Szállodások Vendéglősök és Korcs- 
marosok Ipartársulatának ingyenes helyközvetitő irodája-köz
vetít helyeket. Ez az ingyenes helyköevetitö iroda, amely
nek szabályos kezelése fölött az ipartársulat kebeléből alakí
tott, felügyelő bizottság (ennek egyik tagja körünk elnöke) 
állandóan őrködik : Budapesten, IV., Molnár-utca 5. sz. alatt 
(Telefon szám 732) van. Kérjük tagjainkat,, hogy állásközve
títésért csak ehhez az irodához forduljanak, a jelen Értesí
tőnkben közölt szabályzat szem előtt, tartásával.

— Tagdíjbefizetések. A postai utánvétellel küldött pénzkül
deményeknek a posta részéről való kiszolgáltatása körüli 
eljárás egyszerűsítése céljából kérjük a t. Tagtársakat, hogy

ha utalványon pénzt, küldenek, az utalványt „Márk Károly, 
kávéháztulajdonos urnák. Budapes, IV., Hajó-utca 5. szám" 
címezzék és a levágható szelvényen közöljék a küldemény célját.

K ivívott előnyük.
— Hétközi pihenő. A Magyar Szakácsok Köre tagjai közül 

elszegődtetek, szállodai, vendéglői és éttermi szakácsnak joga 
van ahhoz, hogy munkaadójától általuk közösen és naphoz nem 
kötötten megállapítandó időben, hetenként egyszer, déli fog
lalkozásának bevégezésétől, másnap reggelig tartó szabad időt 
kérhessen.

Ezen jogot, a Budapesti Szállodások, Vendéglősök és 
Korcsmárosok Ipartársulata elismerte és felhívta tagjait, hogy 
a szakácsok ilynemű kérését teljesítsék, A saison- és kisegítő- 
szakácsok ily szabad időre aem tarthatnak igényt.

— A havi fizetéseknek két részletben kifizetése. Azon állandó 
alkalmazásban lévő tagjaink, akik szállodában, vendéglőben 
vagy étteremben működnek, a havi fizetésüket, minden egyéb 
szokások és jogok csorbítása nélkül, havonként két egyenlő 
részre osztva kaphatják és pedig 16-án és 1-én utólagosan, 
a törvényes levonások esedékes részének levonásával.

Figyelm eztetés.
A választmány figyelmezteti azon tagtársakat, akik 

1905., 1906. és 1907. évről vagy 1906. és 1907. évről tag
díjjal vannak hátralékban, hogy ezen hátralékukat a f. évi 
március hó 15-ig annyival is inkább fizessék be, mert ellen
kező esetben töröltetnek a tagok sorából és tartozásuk bitói 
utón fog behajtató:. *

Figyelmeztetjük körünk ragjait., hogy mindenkor ponto 
san közöljék körünk titkárával: Beer Józseffel (Budapest, IV.. 
Angol királynő-szállodai pontos lakáscímüket, vagy lakás . 
illetve helyváltoztatásukat, mert. ellenkező esetben nem kapják 
meg havi Értesítőnket.

Tudósítás.
— A Magyarországi Szakácsok Szövetségének megalakítása.

Azon célból,hogy körünk működését, kiterjeszthesse, hogy az álta
lunk nyújtható előnyökben a szakácsok minél nagyobb számát, 
részesíthesse és érdekeik megóvására tömörithesse, kimondotta 
az 1907. évi december 30-án megtartott közgyűlésünk, hogy 
a Magyarországban működő összes szakácsok bevonásával ala
kíttassák meg a Magyarország' Szakácsok Szövetsége.

A szövetség alapszabályainak kidolgozására szükebb-körü 
bizottságot küldött ki, amely bizottság már megkezdte mű
ködését,. *

— A tagsági dijak felemelése?Áz elnökség tudatja a t. tag
társakkal, hogy az 1907. évi december 30-án tartott, köz
gyűlés kimondotta egyhangúlag, hogy tekintettel a megkívánt 
és kifejtendő fokozottabb működésre és az ezekkel járó 
nagyobi) kiadásokra, a  körtagok tagsági diját a f. évi január 
hó 1-töl kezdödöleg 1 korona helyett, két koronában álla
pítja meg

Ezt azzal a megjegyzéssel adjuk tudtára tagjainknak, 
hogy a f. évre eddig történt, befizetéseik ily értelemben érvé
nyesíttetnek.

Felolvasás.
(Minden külön értesítés helyett.)

Körünkben ez idén az első felolvasást Oláh-Gyárfás 
Artúr v. p. tag úr tartja február hó 18-án. A felolvasás tár
gya szakmabeli lesz.

Kérjük összes tiszteletbeli, pártoló és rendes tagjainkat, 
hogy ezt a felolvasást, amely (Bpest, IV., Hajó-utca 5. sz. 
„Szerrb Kávéház?') hivatalos helyiségünkben d. u 4 órakor 
kezdődik megjelenésükkel megtisztelni szíveskedjenek.

A választmányi
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K ivonat
a Magyar Szakácsok Köre tagjai számára, a Budapes’i Szállodások 
és Vendéglősök Ipartársulata által létesített ingyenes helyközvetitö 
közbenjárásának igénybevétele és a Magyar Szakácsok Köre kebel

beli helyközvetitése körüli eljárásról szóló szabályzatból.
A Magyar Szakácsok Körének szállodai, vendéglői és 

éttermi szakácstagjait a Budapesti Szállodások Vendéglősök 
és Korcsmárosok Ipartársulata által létesített helyközvetitö 
iroda, az urasági és sanatoiiumbeli szakácstagjait a Magyar 
Szakácsok Körének irodája helyezi el díjtalanul.

Azon szállodai, vendéglői, éttermi körtag, a ki az elhelye
zést a Budapesti Szállodások és Vendéglősök Ipartársulata 
helyközvetitö irodája révén igénybe veszi, tartozik bizonyít
ványainak másolatát a kör irodájában, a közvetítésre jogosult
ság céljából lebélyegeztetni és azután ezeket a másolatokat 
a fentt jelzet irodába beszolgáltatni.

Az urasági és sanatoriumi szakács-körtagok bizonyít
ványaik másolatait a kör irodájába nyújtják be.

A kör tagja becsületbeli kötelezettséget vállal az iránt, 
hogy állás nélkülisége esetében csak a Szállodások Vendég
lősök és Korcsmárosok Ipartársulata ingyenes elhelyező iro
dája vagy a kör irodája révén fogad el állást.

A közvetítésre jelentkezésnél az illető tartozik igényeit, 
valamint pontos lakás címét, esetleg ezeknek változásait be
jelenteni.

Az említett irodák kikerülésével a helyközvetités, vagy 
ilyen hely elfogadása tilos.

A ki tagsági díjjal vagy bárminő, a körre) szemben 
fennálló anyagi kötelezettséggel hátralékban van, a közvetítés 
kedvezményéből arra az időre, a míg kötelezettségét nem 
teljesíti, kizáratik.

A helyközvetités, illetve ajánlás egyenlő igényű tagok
nál a közvetítésre való jelentkezés sorrendje szerint történik.

Ha a körtag állásra jelentkezésétől számítandó 30 napon 
belül nem jut álláshoz, ezt köteles bejelenteni a körnek, a 
melynek választmánya aztán a  legközelebbi értekezletén vagy 
ülésén határoz a felett, hogy jelentést tevő helyközvetitésért 
fordulhat-e helyszerzöhö'. vagy szaktársához.

A helyszerzés körüli eljárás (erén felmerülhető minden 
jogos vagy vélt panasz a Kör választmányának bejelentendő

A Magyar Szakácsok Körének minden tagja kijelenti 
hogy ezen szabályzatot ismeri, ennek mindenben aláveti magát’

H atározatok .
Ezen cim alatt fogjuk közölni a t. tagtársakkal mind - 

azon közgyűlési s választmányi határozatokat, amelyeknek 
közzétételét és ismerését körünk és tagjaink érdeke megkívánja.
..........  • • • ■ ■ * ■

Ezúttal közöljük az 1907. évi december 30-án megtar
tott közgyűlésünkön hozott határozatokat, amelyeknek be
fejezte után következnek majd az idei többi határozatok 
közlései.

Az 1907. évi december 30-án tartott közgyűlés hatá
rozatai :

1. A közgyűlés kimondja, hogy elfogadja a választmány
nak az évi jelentésben a Magyarországi Szakácsok Szövetsé
gének megalakítására vonatkozó indítványát azzal, hogy ezt 
a megalakítást sürgősnek és elkerülhetleniil szükségesnek 
tartja és végrehajtását elrendeli.

2. A közgyűlés a Magyarországi Szakácsok Szövetsége 
alapszabályainak és ügyrendjének kidolgozására a következő 
tagokból álló bizottságot, kübli k i: ifj. Schvetz Mihály, 
Bauer Károly, Taraba Mihály, Prockl Gyula, ifj. Szekrényi 
Rezső, Wrabetz Gusztáv. Haberl Albin, Weber György, 
Deiszler József, Holocher Zsigmond,

3. A közgyűlés az uj alapszabályokban kifejezésre jut
tatni kívánja, hogy körünk kép- és okmánygyüjteménye, a kör 
feloszlása esetében, a budapesti fővárosi múzeumnak adassák,

4. A közgyűlés kimondja, hogy a tagsági dijat fejenként 
és havonként ezentúl 2 koronában állapítja meg.

5. A közgyűlés a Budapesti Szállodások, Vendéglősök 
és Korcsmárosok Ipartársulatával létrejött megállapodásokat 
tudomásul veszi és őket, egyhangúlag, helyesléssel jóváhagyja.

6. Kimondja a közgyűlés, hogy az Értesítő a Szállodá
sok 1 partársulata által nyújtott kedvezménynyel megindítandó, 
úgy, hogy az első szám már az 1908. évi január hó végével 
megjelenjék. A nyomatoson kívül minden egyéb költséget a 
kör visel. A végrehajtással a mai ülésen választandó választ
mány bizatik meg.

7. Kimondja a közgyűlés, hogy a Magyar Szakácsok 
Köre tagjai számára a Budapesti Szállodások, Vendéglősök 
és Korcsmárosok Ipartársulata által létesített ingyenes hely— 
közvetítő iroda közbenjárásának igénybevétele és a Magyar 
Szakácsok Köre kebelbeli helyközvetitése körüli eljárásra a 
választmány által készített szabályzatot, jóváhagyja és életbe
léptet!. (A szabályzat kivonatát fentebb közöltük.)

8. A közgyűlés törölte a tagok sorából :
ti) elhalálozásuk miatt: Schmidt Károly, Elgetz Lajos, 

Dvorzsák Alajos, Testen Károly, Orlitzky István, Alet-Coche 
Dániel, Perkó János volt rendes tagokat és Sacher Ferenc 
tiszteletbeli tagot;

l>) egyéb okokból: Pirhala Imre és Hevesy Adolf volt 
rendes tagokat.

9. Kimondja a közgyűlés, hogy a zárt ülésekről vagy 
értekezletekről híreket mondó választmányi tagnak bizonyos 
időre az ülésekről, vagy értekezletekről való kizárására a 
választmányt korlátlan joggal ruházza fel.

10. Kimondja a közgyűlés, hogy Palkovics Ede elnök
nek az arcképét megfes'eti és elévülhetlen érdemeiért a kör 
mindenkori helyiségében kifüggeszti, továbbá, hogy ezen 
érdemeket külön okiratban megörökíti.

11. Kimondja a közgyűlés, hogy Mayer Lénárt alelnök 
lemondását tudomásul veszi.

12. Kimondja a közgyűlés, hogy az 1907. évi záró
számadást, a vagyoni kimutatást és az 1908. évi költségelő
irányzatot, egyhangúlag elfogadva, a felmentvényt megadja, 
továbbá Palkovics Ede elnöknek, a választmánynak, dr. Solti 
Ödön jogtanácsosnak, Márk Károly pénztárosnak és Beer 
József titkárnak buzgó működésűkért, jegyzőkönyvi köszöne
tét szavaz.

13. A közgyűlésen a folyó évre megválasztattak : elnök
nek (újból): Palkovics Ede; jogtanácsosnak: dr. Solti Ödön ; 
pénztárosnak: Márk Károly egyhangúlag; alelnöknek (először) . 
Taraba Mihály;

választmányi tagoknak (újból): Bauer Károly, Haberl 
Albin, Prockl Gyula, ifj. Szekrényi Rezső. Wrabetz Gusztáv; 
(először): Deiszler József, Dobos Károly, Weber György nagy 
szótöbbséggel;

választmányi póttagoknak (először): Oláh Gyárfás Artúr, 
Scherudorfer Frigyes nagy szótöbbséggel; • •

számvizsgálóknak (újból): Burghardt, Pál, ifj. Schvetz 
Mihály; (először): Schmidhofer Vilmos nagy szótöbbséggel ; 

gazdáknak (újból): Ecker János; (először): Waltz
Árpád nagy szótöbbséggel.

Kérelem .
Az elnökség kéri a t. tagokat, hogy tagsági dijaikat 

pontosan fizessék b e ; egyúttal szíveskedjenek pontos lakás
címeiket az elnökséggel minél előbb közölni, hogy Értesítőnk 
minden számát megkaphassák.

• •
Üzenet.. z , . • • * * r !

— Minden, az Értesítőt illető levél, közlemény, minden 
kérdezösködés körünk titkárához: Beer Józsefhez (Budapest, 
IV,, Angol királynő-szálloda) intézendő. Választ kívánó levelek
hez válaszbélyeg csatolandó. Egyébként a feleleteket ezen 
rovat alatt közöljük,

— Postautalványnyal beküldött tagsági díjfizetések után 
a kör csak akkor küldi meg a nyugtatvány-szelvényeket. ha 
a befizető egyúttal beküldi a válaszbélyeg diját is.
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K ére lem

a Budapesti Szállodások, Vendéglősök és K orcsm árosok Ipartársulata 

TISZTELT TAGJAIHOZ.

MÉLYEN TISZTELT IPARTÁRSULATI TAG ÚR!
Élve a Tek. Ipartársulat szives jóindulatából az 1907. évi november hó 26-án megadott enge

délyivel, azon tiszteletteljes kérelemmel fordulunk Uraságodhoz, hogy körünket, ama szorosabb kapocsnál 
fogva, amely az Ipartársulat T. Tagjai és körünk között fennáll; — továbbá a munkaadó és szakács- 
alkalmazottai közötti jó egyetértés megteremtését és istápolását valló elveinknél fogva, — méltóztassék 
jóindulatú pártolásában részesíteni az által, hogy:

1. megtisztel bennünket a pártoló tagjaink sorába való belépéssel,
2. megteszi azt a szívességet, hogy az üzletében alkalmazott szakácsot, ha az illető még nem 

tagja körünknek, rábírja a körünkbe való belépésre.
Az 1. pontban említett teltével, emelyet akként nyilvánít, hogy a megbízásunkkal Uraságodnál 

megjelenő tagunk által bemutatandó nyilatkozat aláírásával kötelezi magát arra, hogy mindaddig, amig 
érdemesnek tartja körünket a pártolására, évenként egyszer 10 koronát fizet, — jól eső anyagi támoga
tásban részesít bennünket: amely anyagi támogatásra annyival inkább rá szorulunk, mert körünkbe 
bevonjuk az ország összes szakácsait, hogy elveink vallása mellett, a munkaadóknak megbízható és becsü- 
etes erőket bocsássunk rendelkezésre, a mely munkásságunk kifejtése nagy anyagi terhet ró ránk;

a 2. pontban jelzett kérelmünk teljesítésével pedig támogatni méltóztatik előbb mondott célunk 
sikeres végrehajtását.

Szépen kérjük, ne méltóztassék tiszteletteljes kérésünket megtagadni; hiszen azzal, hogy bennünket, 
ekként támogatni szíveskednek a T. Ipartársulati Tagok, egyúttal a saját jól felfogott érdekükben is 
cselekszenek, amely érdekek a mienkével közösek.

Kelt Budapesten, 1908. évi január hó 7-én tartott ülésünkben.

Mély tisztelettel

a Magyar Szakácsok Köre

Palkovics Ede
elnök.

Beer József
titkár.

TISZTELT KARTÁRSAK’

A Magyar Szakácsok Körének fenti kérelmét a T. Tagtársak figyelmébe melegen ajánljuk. 

Budapesten, 1908. évi január hó 4-én tartott ipartársulati ülésből.

A választmány.
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